
BASES DEL CONCURS DEL DISSENY DE LA SAMARRETA

DELS 25 ANYS DE LA BERGA- RASOS- BERGA 2023

Aquest concurs té com a objectiu aconseguir un nou disseny per a la samarreta
que es regalarà als corredors i als voluntaris de la 25a edició de la cursa de
muntanya Berga-Rasos-Berga; Memorial Xavi Batriu, que organitza el Club
Esquí Berguedà.

Imatges concurs 2021

● Qui pot participar-hi?

Qualsevol persona que tingui ganes de crear un nou disseny per a la
samarreta.

● Quines característiques han de tenir els treballs?

Els dissenys presentats han de originals, inèdits i han de respondre a la
projecció del que representa la cursa Berga-Rasos-Berga i els seus 25 anys
d’història. El disseny de la samarreta ha de ser aplicable en reproduccions
impreses format DIN A4. Es pot dissenyar mitjançant aplicacions o programes
informàtics però també està permès realitzar un dibuix manualment. Tanmateix
també demanem que el disseny sigui d’un sol color o una sola tonalitat
perquè sigui més fàcil de representar sobre el tèxtil de la samarreta.

● Com s’han de presentar els dissenys?

Les propostes s’han de presentar mitjançant el correu electrònic de
l’organització bergarasosberga@gmail.com.

En el correu s’haurà d’indicar les següents dades del qui presenta el disseny:
nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, localitat.

Cada persona pot presentar com a màxim 3 dissenys i aquests s’han de
presentar en format en format jpg o pdf. A més a més, caldrà assumir les
següents condicions:

mailto:bergarasosberga@gmail.com


○ Per un disseny fet a mà autor/a de la proposat a guanyadora
haurà fer arribar l’original a l’organització.

○ Per un disseny digital autor/a de la proposta guanyadora haurà
de fer arribar a l’organització el fitxer gràfic (Freehand, Illustrator,
Indesign, JPG, PDF, Photoshop etc).

● Termini de presentació

Les propostes es poden presentar fins al 27 de març de 2023, inclòs.

● Com es seleccionarà el disseny?

Els dissenys presentats seran publicats a través d’una plataforma de votacions
en línia i obert a votacions per a tothom. Els dissenys es publicaran juntament
amb el nom del seu autor.

El termini de votacions públiques finalitzarà el dia 7 d’abril inclòs i en els
següents dies es farà públic el disseny que ha rebut més vots.

● Quin premi hi haurà?

El premi per l’autor del disseny guanyador és un àpat per a dues persones al
Xalet-Refugi de Rasos de Peguera, una samarreta i una gorra Dynafit i un
dorsal per a qualsevol de les curses.

● Difusió i drets de propietat intel·lectual

Les persones interessades a participar en aquest concurs i, pel simple fet
d’enviar-hi els seus dissenys, autoritzen a l’organització de la
Berga-Rasos-Berga a difondre’l en relació amb les activitats promocionals i de
publicitat del projecte, sense cap limitació temporal o territorial. L’organització
es reserva el dret de modificar la proposta guanyadora. A més, la participació
en el concurs implica l’acceptació de les bases i del veredicte final de les
votacions..

Hem creat un nou hashtag #concurssamarretaBRB, del qual us animem que
en feu difusió a través de les xarxes socials.


